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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ΗΣ/19-12-2017 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στην τακτική συνεδρίαση της, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 19 ∆εκεµβρίου 2017, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που έλαβαν αριθµούς 
αποφάσεων από 98 έως 108 του έτους 2017. 

    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ      
Θέµα 1ο: Επικύρωση πρακτικού 10ης/06-12-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Αγροτικής Οικονοµίας. 
 

Περίληψη: Αναβάλλει την επικύρωση του πρακτικού της 10ης συνεδρίασης. 
(Αρ.απόφασης 98/2017) 
 

Θέµα 2ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων του έργου « Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων και 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων οικισµού Αγίου Πέτρου, ∆ήµου 
Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς », µε φορέα του έργου το  ∆ήµο Παιονίας (έργο που 
ανήκει στην υποκατηγορία Α2 – οµάδα 4η  ΄ Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αστκών λυµάτων (πόλεων και οικισµών) µε διάθεση επεξεργασµένων υγρών 
σε επιφανειακό αποδέκτη ή τη θάλασσα ΄, µε α/α 19) 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 99/2017) 
 

Θέµα 3ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων της εκµετάλλευσης λατοµείου αργίλου 
πλινθοκεραµοποιίας , το οποίο βρίσκεται σε ιδιωτική έκταση εµβαδού 14.000  
τ.µ.  στη θέση « Άλογα »,  στην περιοχή του αγροκτήµατος Γαλλικού της ∆.Ε. 
Γαλλικού του ∆ήµου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς, µε φορέα του έργου την « 
Κεραµουργία Βορείου Ελλάδος Α.Ε. ( Κ.Ε.Β.Ε   Α.Ε. »,  (έργο που ανήκει στην 
υποκατηγορία Α2 – οµάδα 5η  ΄ Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες ΄,  
µε α/α 3). 
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Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 100/2017) 
 

Θέµα 4ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
τροποποίηση Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας βιοµηχανίας παραγωγής 
χαρτοπολτού από ανακύκλωση παλαιόχαρτου και παραγωγής χαρτονιού, 
της εταιρίας µε την επωνυµία «SONOCO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ 
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.» στο 10,5ο Χλµ. Της Εθνικής Οδού Κιλκίς-
∆οϊράνης, στην περιοχή Σταυροχωρίου, του ∆. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, της Π.Κ.Μ.. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 101/2017) 
 

Θέµα 5ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθ. 2269/6-6-2014 απόφασης 
Ε.Π.Ο. της Α.∆.Μ.Θ. του Υ.Η.Σ. της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΙΕΡΙΩΝ Α.Ε.» ∆.Ε. 
Πιερίων, ∆ήµου Κατερίνης, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 102/2017) 
 

Θέµα 6ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Αποθήκευση και 
χοντρικό εµπόριο φαρµάκων, παραφαρµάκων και ειδών φαρµακείου της 
εταιρείας My Pharma I.K.E. που πρόκειται να εγκατασταθεί σε τµήµα του αρ. 
311 αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος του οικισµού Αγ. Ιωάννη που ανήκει 
στη ∆.Κ. Σερρών, ∆. Σερρών, Π.Κ.Μ. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 103/2017) 
 

Θέµα 7ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής 
έτοιµου σκυροδέµατος µε την επωνυµία Γεώργιος Τζέγκας & ΣΙΑ ΟΕ 
η οποία είναι εγκατεστηµένη στο αρ. 3834 αγροτεµάχιο του αγροκτήµατος 
Άνω Ποροΐων της ∆.Ε. Κερκίνης του ∆ήµου Σιντικής, Π.Ε. Σερρών. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 104/2017) 
 

Θέµα 8ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το κέντρο 
ευρυεκποµπής-κεραία του ρ/φ σταθµού ΡΑ∆ΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - 88 ΜΙΣΟ 
88.5ΜHz , του φορέα " ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.  τo οποίο βρίσκεται στο 
Ραδιοπάρκο «Βάβδος», στο Ύψωµα "Προφήτη Ηλία" στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Ανθεµούντα του ∆.Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 105/2017) 
 

Θέµα 9ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το κέντρο 
ευρυεκποµπής-κεραία του ρ/φ σταθµού Κοσµοράδιο Χαλκιδικής 95.1ΜHz , 
του φορέα " ΚΟΣΜΟΡΑ∆ΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ε.Ε. "  τo οποίο βρίσκεται στο 
Ραδιοπάρκο «Βάβδος», στο Ύψωµα "Προφήτη Ηλία" στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Ανθεµούντα του ∆.Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας . 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 106/2017) 
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Θέµα 10ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το κέντρο 

ευρυεκποµπής-κεραία του ρ/φ σταθµού Metropolis 87.8MHz , του φορέα  
"ΓΚΑΒΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ”  τo οποίο βρίσκεται στο Ραδιοπάρκο «Βάβδος», 
στο Ύψωµα "Προφήτη Ηλία" στη ∆ηµοτική Ενότητα Ανθεµούντα του 
∆.Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 107/2017) 
 

Θέµα 11ο: Γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σταθµό 
βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE µε ονοµασία ΣΥΚΕΑ και κωδικό 
1002157 o οποίος βρίσκεται στη θέση «Ορνοφωλιά», ∆.Ε. Τορώνης, ∆ήµου 
Σιθωνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Περίληψη: Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί του ανωτέρω θέµατος.  
(Αρ.απόφασης 108/2017) 
 

                        
                       Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής   
 

          
             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

 


